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Galeria de fotos
de ex-presidentes
do Creci-PB é
inaugurada
A primeira sessão plenária do
ano do Creci-PB foi marcada pela
inauguração, na sala de reunião
“Jorge da Silva” (Jorge Varietê), de
uma galeria iconográfica dos expresidentes do Órgão. A iniciativa da

atual gestão visa preservar a história
do Conselho, perpetuada na memória
através de fotos daqueles que a
cada tempo e modo, contribuíram
para tornar o Conselho o que é hoje,
inclusive com sede própria.

Creci-PB propõe ao TJPB Termo de Cooperação Técnica
Na primeira reunião plenária do ano, quinta-feira, o Conselho Regional
de Corretores de Imóveis da Paraíba aprovou uma minuta de Termo de
Cooperação Técnica que foi encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado.
A ideia é propor ao TJPB a colaboração com os órgãos públicos que
necessitem de tal especialização técnica, de modo a ampliar a participação
da categoria em benefício da sociedade.

Benefício direto da sociedade
O presidente Rômulo Soares de Lima encaminhou ofício (com a
apresentação da proposta), na última segunda-feira (18), ao desembargadorpresidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, Márcio Murilo
da Cunha Ramos, tendo em anexo uma minuta do Termo de Cooperação
Técnica. Segundo ele, a minuta proporcionará aos desembargadores
conhecer as ações voluntárias dos corretores de imóveis “em benefício
direto da sociedade, com votos de que esse trabalho conjunto possa também
frutificar este egrégio Tribunal”.

Conselheiros efetivos e suplentes recebem diplomas de
posse durante plenária
Os conselheiros regionais efetivos
e suplentes eleitos e empossados no
último dia 25 de maio pelo Creci-PB
receberam ontem, durante a primeira
sessão plenária do Órgão este ano,
os seus diplomas, materializando o
referido ato.

Sede - João Pessoa-PB

Delegacias

Av. Almirante Barroso, 918 - Centro - Fone: 83 2107.0406
De segunda à sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Campina Grande - 83 3321-6969
Santa Rita - 83 2107.0412
Conde - 83 2107.0440

Patos - 83 3429.2924
Cajazeiras - 83 3531.2329

